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Pracowite wakacje
Radni gminni debatowali na dwóch ko-
lejnych sesjach. Łącznie przyjęli w tym 
czasie osiem nowych uchwał.
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Walne zebranie
Podczas spotkania członkowie Lokalnej 
Grupy Działania Dorzecze Bobrzy rozliczy-
li zakończone projekty i wybrali władze 
stowarzyszenia na kolejną kadencję.
     / czytaj str. 3

Msza partyzancka
Ponad sto osób uczciło 71 rocznicę koncen-
tracji II Batalionu 4 Pułku Piechoty Legio-
nów Armii Krajowej przy kaplicy Przemie-
nienia Pańskiego w Kostomłotach Drugich.
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Trabantowy Sabat
Do Bobrzy zjechali wielbiciele kultowych 
aut z poprzedniej epoki, by wspólnie 
świętować coroczne spotkanie.
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Najlepszy sędzia bokserski
Na czym opiera się współczesny polski 
boks? Na to i inne pytania odpowiedział 
nam Marek Podsiadło.
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Hokej - sposób na życie
Rozmowa z Sylwestrem Czyżem sportow-
cem trenującym hokej na sledge’ach miesz-
kającym na co dzień w Ćmińsku.
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Śladami gwarków
Dziś zostało po nich niewiele śladów mimo 
tego, że okolice wokół Miedzianej Góry 
były dawniej wydobywczym zagłębiem.  
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przeznaczonych na rehabilitację, oraz zakupu niezbędnej 
aparatury –również z  uwzględnieniem sprzętu rehabili-
tacyjnego. Następna umowa z  firmą Ekodoro obejmuje 
zaprojektowanie odwodnienia w ulicy Urzędniczej i ulicy 
Kamiennej w Miedzianej Górze.
 Bardzo istotną umową, bo wprowadzającą wiele nowe-
go, jest ta podpisana z wojewodą świętokrzyskim o wspar-
cie realizacji zadania wykonywanego w ramach programu 
„Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej w 2015 
roku”. Jednym z celów programu jest wsparcie rodzin do-
tkniętych trudnościami w  opiece i  wychowaniu. Pomoc 
asystenta ma umożliwić zatrzymanie dzieci zagrożonych 
umieszczeniem w pieczy zastępczej oraz ułatwić ich po-
wrót do rodziny, gdy już w takiej pieczy się znalazły.
 Po zakończeniu sprawozdania wójta radni podjęli 
sześć uchwał. Jedna z nich dotyczy przekazania 21 tysięcy 
zł z subwencji oświatowej na potrzeby szkół w Kostom-
łotach Drugich, Ćmińsku i  w  Porzeczu. Druga uchwała 
wiąże się z  omawianym wcześniej usuwaniem azbestu. 
Gmina przyjęła program usuwania wyrobów, które za-
wierają azbest, z  te-
renu całej Gminy 
Miedziana Góra. Wy-
roby te mają być zu-
tylizowane do końca 
2032 roku. Należy 
podkreślić, że stan 
usuniętego z  Gminy 
azbestu w roku 2014 
wynosił 64479,5 m2. 
Jego likwidowanie 
trwało siedem lat. 
Ponadto radni przy-
jęli uchwałę zwią-
zaną z  podziałem 
Gminy na obwody 
głosowania i  usta-
leniem ich granic 
i  numerów. Efektem 
kolejnych uchwał 
jest zwiększona licz-
ba talonów na stery-
lizację zwierząt oraz 
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Ostatnia 
uchwała wiąże się z przyjęciem Planu Gospodarki Nisko-
emisyjnej. Ma ona na celu zwiększenie wykorzystania od-
nawialnych źródeł energii oraz zmniejszenie emisji ga-
zów cieplarnianych.
  Podczas drugiej sesji radni podjęli uchwały w sprawie 
wstępnej lokalizacji nowych przystanków autobusowych 
i  parkingu, który będzie się mieścił przy Zespole Szkół 
w  Ćmińsku. Udzielono również zgodę na bonifikatę od 
rocznych opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości 
będących pod opieką nowo powołanego Centrum Sportu, 
Turystyki i Rekreacji. ■

Od redakcji
Wakacyjny numer w dużej części poświecamy 
ludziom. Publikujemy wywiady z dwoma ciekawymi 
mieszkańcami naszej Gminy, którzy zgodzili 
się poświęcić czas i opowiedzieć nam o swoich 
sportowych pasjach. Bardzo im za to dziękujemy.
Drodzy Czytelnicy, na pewno jest jeszcze sporo 
ciekawych osób w naszej Gmine, z którymi warto 
porozmawiać o ich osiągnięciach. Czekamy na 
informację o nich.

W numerze zachęcamy także do podążenia śladami 
gwarków, fryszerzy i kowali. Wytyczona przez 
uczniów z Gimnazjum w Ćmińsku trasa turystyczna, 
przeniesie nas w dawne czasy. Czasy, które 
przybliżymy w kolejnym numerze Głosu, poruszając 
temat genealogii mieszkańców naszej Gminy.

Pracowite wakacje
Radni gminni debatowali na dwóch 
kolejnych sesjach. Łącznie przyjęli w tym 
czasie osiem nowych uchwał. 

 Obie sesje Rady Gminy w Miedzianej Górze otworzył 
jak zwykle przewodniczący Bogusław Sobczyk. Po nim 
głos zabrał wójt Zdzisław Wrzałka, który wygłosił spra-
wozdanie ze swojej działalności. Złożyły się na nią liczne 
spotkania w  ważnych dla mieszkańców sprawach. Była 
to m.in. narada z  dyrektorem Najwyższej Izby Kontroli 
w Kielcach Grzegorzem Walendziakiem oraz inspektora-
mi, którzy skontrolowali miedzianogórski urząd pod ką-
tem usuwania azbestu z terenu całej Gminy. Wójt spotkał 
się także z  mieszkańcami ulicy Laskowej w  Kostomło-
tach Drugich i przedstawicielem Kopalni Kostomłoty Sp. 
z o.o. w celu omówienia usunięcia uciążliwości ze strony 
kopalni. Wójt podpisał też osiem ważnych umów. Pierw-
sza z nich dotyczy finansowania budowy chodnika w Po-
rzeczu i przy ul. Starowiejskiej w Kostomłotach Drugich 
i została podpisana ze Starostwem Powiatowym w Kiel-
cach. Druga odnosiła się do modernizacji monitoringu. 
Kolejna umowa wiąże się z wykonaniem robót budowla-
nych na siedmiu odcinkach ulic w Kostomłotach Drugich, 
Miedzianej Górze, Tumlinie-Wykniu i w Ćmińsku. Czwar-
ta umowa – na dostawę i  montaż wiat przystankowych 
– została podpisana z  firmą Budotechnika. Dwie umo-
wy wójt Wrzałka podpisał z  samorządowymi ośrodkami 
zdrowia w  Miedzianej Górze i  w  Ćmińsku. Dotyczą one 
remontów i modernizacji pomieszczeń, w tym także tych 

Adam Głogowski, kierownik Centrum Sportu, 
Turystyki i Rekreacji
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Na chwilę
przed Burzą

Na początku sierpnia prawie sto osób 
zebrało się pod kaplicą Przemienienia 
Pańskiego w Kostomłotach Drugich. 
Wierni uczcili w ten sposób 71. rocznicę 
koncentracji II Batalionu 4 Pułku Piecho-
ty Legionów Armii Krajowej.

 Mszę w kaplicy na wzgórzu odprawił ksiądz proboszcz 
Mirosław Cisowski z kościoła w Kostomłotach Drugich. 
Wśród zgromadzonych znalazł się również wójt Zdzisław 
Wrzałka. W homilii mówił nie tylko o żołnierzach i par-
tyzantach walczących podczas ostatniej wojny na terenie 
dzisiejszej Gminy Miedziana Góra, ale także o słynnym 
księdzu Januszu Przyłęckim. On przed laty w 1944 roku 
odprawił mszę dla ok. 
300 żołnierzy, którzy 
skoncentrowali się tu-
taj przed dołączeniem 
do I Batalionu i wspól-
ną walką o Kielce. Nikt 
z nich nie przewidział, 
że walka rozegra się 
nie o pobliskie miasto, 
ale o stolicę podczas 
powstania warszaw-
skiego. 
 Po mszy zebrani 
mogli posłuchać o tych 
wydarzeniach dzięki 
opowieści Dionizego 
Krawczyńskiego, który 
przewodzi Stowarzy-
szeniu Rekonstrukcji 
Historycznych JODŁA. 
Krawczyński wyjawił, 
iż to dzięki postaci 
księdza Przyłęckiego miejscem koncentracji żołnierzy 
stały się Kostomłoty Pierwsze. – Ksiądz Przyłęcki był 
jednym ze współpracowników wywiadu Obwodu Kielce 
AK, stąd też znał komendanta Obwodu. W lipcu przyjął 
go na kwaterę w plebanii – relacjonował historyk. Wśród 
stacjonujących na plebanii znaleźli się więc m.in. mjr 
Józef Włodarczyk „Wyrwa”, zastępca dowódcy pełniący 
jednocześnie funkcję szefa sztabu pułku por. Mieczysław 
Drewicz „Urban”, adiutant dowódcy pułku popor Marian 
Gawlik „Lew”, oficer łączności kpt. Józef Kundera „Orlik” 
i wielu innych oficerów. W ślad za nimi podążyły oddzia-
ły z pobliskich placówek. 71 lat później mszę w kaplicy 
Przemienienia Pańskiego zakończyła salwa honorowa ku 
pamięci wszystkich walczących. ■

Według zapewnień uroczsytości na 
wzgórzu Jana będą odbywać się co roku

Dorzecze Bobrzy 
debatowało

Podczas oficjalnego spotkania członkowie 
Lokalnej Grupy Działania „Dorzecze 
Bobrzy” rozliczyli zakończone projekty 
i wybrali nowe władze stowarzyszenia.

 17 lipca w siedzibie OSP w Miedzianej Górze odbyło 
się Walne Zebranie Członków stowarzyszenia. W pierw-
szej kolejności omówiono zakończony w czerwcu projekt 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach Oś 4 
Leader PROW 2007–2013. Wszyscy zgromadzeni dostali 
raport ze zrealizowanych za pośrednictwem LGD projek-
tów. Uchwalono także sprawozdanie finansowe za 2014 
rok. Członkowie LGD Dorzecze Bobrzy wybrali nowy za-
rząd stowarzyszenia. Prezesem został mianowany Jaro-
sław Wałek z naszej Gminy, na stanowiska wiceprezesów 
powołano Ewę Kitę z Gminy Zagnańsk, Kamilę Grelę-Oleś 
z Gminy Strawczyn oraz Cezarego Majchra z Gminy Pie-
koszów, funkcję sekretarza powierzono natomiast Zbi-
gniewowi Krakowiakowi z Gminy Mniów. Wybrano rów-
nież Komisję Rewizyjną, której przewodniczącym został 
Waldemar Jacak z Gminy Miedziana Góra.
 LGD Dorzecze Bobrzy powstała w  2006 r. Jej najważ-
niejszym celem jest wspomaganie rozwoju terenów wiej-
skich, które wchodzą w skład gmin Miedziana Góra, Za-
gnańsk, Piekoszów, Mniów i Strawczyn. Lokalna Strategia 
Rozwoju, którą wdraża stowarzyszenie, pozwala miesz-
kańcom tych obszarów ubiegać się o dofinansowania ze 
środków unijnych do takich przedsięwzięć jak różnico-
wanie działalności nierolniczej, tworzenie i  rozwijanie 
mikroprzedsiębiorstw, odnowa i  rozwój wsi oraz małe 
projekty. Ostatnim większym działaniem Dorzecza Bo-
brzy było współtworzenie Szlaku Przygody, który znalazł 
się na terenie aż 41 gmin województw świętokrzyskiego 
i mazowieckiego. Jego wytyczanie rozpoczęło się w 2013r. 
– dziś obejmuje 850 kilometrów tras pieszych, rowe-
rowych i  samochodowych z  blisko 100 najciekawszymi 
i jednocześnie zróżnicowanymi miejscami. Wprowadzony 
program lojalnościowy dla turystów wspomógł rozwój in-
frastruktury turystycznej w regionie. W tym zakresie Do-
rzecze Bobrzy zorganizowało szkolenia dla mieszkańców 
i zaprosiło ich do udziału w wykładach o odnawialnych 
źródłach energii, rajdach pieszych i imprezach promocyj-
nych. Dzięki środkom z Unii Europejskiej dofinansowano 
plac zabaw w Ćmińsku i siłownię zewnętrzną w Tumlinie-
-Wykniu oraz imprezę „Miedzianogórska Gmina”. Dzięki 
jego staraniom została także odremontowana świetli-
ca w Kostomłotach Drugich, a zespół ludowy Bobrzanki 
otrzymał nowe stroje. A to i tak nie wszystkie przedsię-
wzięcia wsparte przez Lokalną Grupę Działania Dorzecze 
Bobrzy. ■
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Wichura nas
nie ominęła 

Połamane i wyrwane z korzeniami drze-
wa, brak dostawy prądu i kilka uszko-
dzonych samochodów to bilans lipcowej 
wichury, która przeszła nad terenem całej 
Gminy. 

 Przy nowym moście 
na ul. Światełek konary 
lipy zaplątały się w  kable, 
pozbawiając okolicznych 
mieszkańców na jakiś czas 
prądu. Dużym proble-
mem okazały się drzewa 
lądujące na prywatnych 
posesjach. O  ogromnym 
szczęściu mogą jednak 
mówić mieszkańcy Ćmiń-
ska, którzy zaparkowali sa-
mochód i  zdążyli schronić 
się w domu, podczas gdy na auto upadło drzewo. Z  ko-
lei w  dom jednej z  mieszkanek Herbów uderzył piorun. 
Mimo odpowiedniego zabezpieczenia doszło do zwarcia 
i uszkodzenia cennego sprzętu elektronicznego. Z powo-
du wichury strażacy z OSP w Ćmińsku mieli sporo pra-
cy w lipcowy weekend, podobnie jak pracownicy Urzędu 
Gminy w Miedzianej Górze, którzy musieli spisać straty. ■

Strażacy sprawnie usuwali
skutki nawałnicy

Trabantem
do Bobrzy

Na terenie Gminy odbył się Trabantowy 
Sabat. Wielbiciele kultowych aut 
z poprzedniej epoki zjechali do Bobrzy 
i wspólnie świętowali coroczne spotkanie.

 Wartburg, trabanty, syrenki, stare fiaty i zastawa – to 
prawie wszystkie rodzaje samochodów, których właścicie-
le postanowili zjechać do Bobrzy na kolejną edycję Tra-
bantowego Sabatu. W sumie pojawiło się blisko 150 osób, 
które przyjechały 50 autami. Wśród nich nie zabrakło go-
ści z zagranicy – na zlot przyjechała także załoga z Czech. 

Można było podziwiać stare auta z nowymi elementami 
oraz takie, które wyglądały zupełnie jakby przed chwilą 
zjechały z  taśmy. Najnowocześniejszy trabant posiadał 
drzwi otwierane za pomocą pilota, 2-litrowy silnik i za-
maskowane elementy zewnętrzne. Z kolei niespodzianką 
dla właściciela najstarszego trabanta B50-2, kielczani-
na Stanisława Sobieraja, okazał się puchar ufundowany 
przez wójta Zdzisława Wrzałkę.
 Zarówno Czesi, jak i Polacy byli zachwyceni widokami 
i zabytkami, które mieli okazję podziwiać. Zwiedzali m.in. 
mur oporowy oraz ruiny zakładu wielkopiecowego w Bo-
brzy. Dominik Słoń z  Urzędu Gminy, oprowadzał gości 
i  zaznajamiał ich z  lokalna historią i  tradycją. Najwięk-
szą furorę sprawił zespół Bobrzanki, który wraz z wójtem 
powitał przyjezdnych pod murem oporowym. Fani PRL-
-owskiej motoryzacji śpiewali razem z  zespołem, robili 
wspólne zdjęcia i zajadali tradycyjnymi przysmakami. 
 Impreza po raz kolejny okazała się świetnym sposo-
bem na promowanie Gminy, kierowcy, obiecali tu wrócić 
nie tylko na Trabantowy Sabat. Relację ze zlotu podały 
ogólnopolskie i lokalne media. ■

Trabant produkowany był w NRD w latach 1957-1991 Szachy na wakacje
Silna ekipa LUKKS Miedziana Góra wzięła 
udział w trzech turniejach szachowych 
w Sielpi Wielkiej w Gminie Końskie.
 

 Podczas VIII Festiwalu Szachowego Świętokrzyskie 
2015 najwyżej zaszedł 10-letni Maciej Moćko, zdobywa-
jąc 6. miejsce. W  Pucharze Gór Świętokrzyskich w  Blit-
zu – Otwartych Mistrzostwach Województwa Święto-
krzyskiego najlepszy wynik uzyskała Katarzyna Karyś, 
która w kategorii do 10 lat zajęła 12. miejsce. W turnie-
ju VI Grand Prix Gór Świętokrzyskich – Otwartych Mi-
strzostwach Województwa Świętokrzyskiego Seniorów 
w  Szachach Szybkich znakomicie zagrał Paweł Bartkie-
wicz, który znalazł się na 2. miejscu w grupie do 18 lat. 
We wszystkich zmaganiach wzięło udział prawie stu za-
wodników z  południowo-wschodniej Polski. Szachiści 
z  Miedzianej Góry poradzili sobie świetnie. Grand Prix 
w grupie wiekowej do lat 10 zdobył na koniec przez Piotr 
Paździerz. ■
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Półmetek wakacji
Uczniowie niebawem zaczną rok szkolny. 
Gminne świetlice i kluby jednak nie 
próżnują i organizują im wolny czas.

 Prowadzona przez stowarzyszenie Zdrowy Tumlin 
Świetlica Wiejska kontynuuje półkolonie dla dzieci i mło-
dzieży. Przez całe wakacje w dni powszednie w godzinach 
popołudniowych uczestnicy rozgrywają turnieje tenisa 
stołowego, bilardowe oraz 
gier planszowych i  towarzy-
skich. Zwycięzcy na koniec 
wakacji otrzymają pamiąt-
kowe nagrody. Oprócz tego 
wszyscy półkoloniści biorą 
udział w wycieczkach – rowe-
rowych, pieszych i  wyjazdo-
wych, np. do Śląskiego Parku 
Rozrywki i do zoo. W połowie 
sierpnia odbyła się organi-
zowana przez świetlicę Noc 
Duchów połączona z  ogni-
skiem, oglądaniem filmów 
oraz  strasznymi opowieścia-
mi. 
 Świetlica Plusik również 
działa w  wakacje. Opiekuno-
wie wraz z dziećmi mieli dużo 
atrakcji, w tym Dzień Sportu, 
Dzień Talentów, rajd na Górę św. Jana, zajęcia z bookscra-
pingu, mechaniki i informatyki. Półkoloniści byli w kinie, 
w Bałtowskim Kompleksie Turystycznym, na basenie oraz 
na warsztatach naukowych w  Centrum Nauki Leonardo 
da Vinci w Podzamczu Chęcińskim. Wszystkie zajęcia od-
były się dzięki wsparciu wiceminister obrony narodowej 
Beaty Oczkowicz, marszałka województwa świętokrzy-
skiego Adama Jarubasa oraz wójta naszej Gminy Zdzisła-
wa Wrzałki.
 Nie leniuchuje także Klub Młodzieżowy Wolna Strefa. 
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00 
oraz w soboty od 10.00 do 14.00 młodzież może uczest-
niczyć w zajęciach sportowych i plastycznych, turniejach 
gier planszowych i  komputerowych, wycieczkach, sean-
sach filmowych i wielu innych.
 I  Bobrza jest aktywna. Rozpoczęte wakacje tutejsze 
dzieci uczciły ogniskiem z  pieczeniem kiełbas oraz za-
bawami sportowymi. W  świetlicy OSP młodzież może 
pograć w  bilard i  ping-ponga, młodsze dzieci z  kolei 
korzystają z  placu zabaw. Na przełomie lipca i  sierpnia 
dodatkowo ruszyły półkolonie, w  czasie których można 
pojechać do muzeum, kina, krakowskiego zoo, na basen 
oraz uczestniczyć w  bitwie na balony i  ciekawych zaję-
ciach plastycznych. ■

Wycieczka do Bałtowa

Czas na
nordic walking

Mieszkańcy Gminy Miedziana Góra 
uczestniczyli w porannym marszu przez 
las z kijkami nordic walking. Towarzyszy-
li im wójt Zdzisław Wrzałka i posłanka 
Renata Janik.

 Chętni do wspólnego spaceru zgrupowali się na ćmiń-
skim placu zabaw przy ul. Światełek. Tu przywitał ich soł-
tys Ćmińska Jan Reczyński. Wójt Wrzałka wyraził zaś swo-
je zadowolenie z aktywności mieszkańców Gminy. – Poza 
rozwojem umysłowym ważny jest także rozwój fizyczny. 
Są to dwie aktywności, które powinny się wzajemnie uzu-

pełniać. Cieszę się więc, że spotykacie się państwo na 
wspólnych ćwiczeniach – przyznał wójt. Posłanka Renata 
Janik została tak zachęcona do ćwiczeń, że wezwała wójta 
do udziału w jesiennym biciu rekordu w nordic walking.
 Po szybkim instruktarzu i  fachowo przeprowadzonej 
rozgrzewce uczestnicy ruszyli przez las, pokonując ok. 10 
kilometrów. Wycieczkę na chwilę przerwał postój na ćwi-
czenia rozciągające, po których wszyscy znów pomasze-
rowali przed siebie. Wypad z  kijkami do nordic walking 
zakończył się słodkim poczęstunkiem. Wycieczka okaza-
ła się doskonałą okazją do podtrzymania starych znajo-
mości i  zawarcia nowych. Ponadto z okazji 71. rocznicy 
wybuchu powstania warszawskiego młodzież z Ćmińska 
przygotowała na rajd patriotyczne akcenty. ■

Nordic walking staje się coraz popularniajeszy wśród mieszkańców gminy
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Najlepszy
sędzia bokserski

Co trzeba zrobić, żeby sędziować walkę 
bokserską na igrzyskach olimpijskich? 
Na czym opiera się współczesny polski 
boks? Jak wyczuć najlepszy moment 
na zejście ze sceny? Na te i inne 
pytania odpowiedział Marek Podsiadło, 
wiceprzewodniczący Rady Gminy i były 
sędzia bokserski.

Co trzeba zrobić, żeby zostać najlepszym sędzią
bokserskim w kraju?

Zaczyna się od kursu na sędziego-kandydata. Późniejsze 
stopnie to sędzia okręgowy, sędzia związkowy, sędzia 
międzynarodowej klasy EABA, czyli Europejskiej Federa-
cji Boksu Amatorskiego, następnie AIBA, czyli Światowej 
Federacji Boksu Amatorskiego. A co jest najpotrzebniej-
sze? Praca. Jak w każdej dyscyplinie przydaje się trochę 
talentu, ale poza tym trzeba nad sobą ciągle pracować, 
aby nie popaść w rutynę. Rutyna oznacza błędy. A jak 
sędzia popełnia błędy, to trudno o dobre oceny. Z kolei 
dzięki ocenom się awansuje i sędziuje najważniejsze 
imprezy. W moim przypadku zadecydowały Mistrzostwa 
Świata w Chicago i „zajęcie” I miejsca. Trzy pierwsze 
miejsca automatycznie kwalifikowały do olimpiady. 
Wśród sędziów jest ogromna selekcja. Na olimpiadzie 
wystartowało 33 sędziów z całego świata, a do finału 
dobrnęło 16.

Czyli będąc sędzią, jest też Pan zawodnikiem,
bo współzawodniczy z innymi sędziami.

Tak, my cały czas podlegamy bardzo surowej ocenie. 
Mało tego, na olimpiadzie byliśmy dosłownie skosza-
rowani. Mieliśmy zakaz spotkań nawet z grupą naszej 
reprezentacji. Doprowadzano nas do ringu i odprowa-
dzano. Czekaliśmy w swoim pomieszczeniu na losowanie 
sędziów do każdej walki.

Dlaczego został Pan sędzią, a nie zawodnikiem?
Gdy byłem młodszy, „bawiłem” się w juniorach. Lubiłem 
boks i chodziłem oglądać zawody. Kolega kiedyś po-
wiedział: „Ty masz swoje zdanie na temat sędziowania, 
powinieneś zrobić kurs”. Jego tata, były trener i sędzia, 
polecił mi szkolenie. Poszedłem. Marzeniem było sędzio-
wać mistrzostwa Europy, mistrzostwa świata i olimpiadę. 
Pekin ukoronował całą moją działalność. Gdy zmieniono 
regulamin i dzięki kwalifikacjom wybierano kandyda-
ta na sędziego, mogłem pojechać na olimpiadę. To, co 
chciałem, osiągnąłem.

Co Panem kierowało, gdy organizował Pan 

W skrócie
Gmina Miedziana Góra ma coraz lepsze ulice. Na ulicy 
Słonecznej w Miedzianej Górze oraz na fragmentach ulic 
Jasnej i Radosnej w Tumlinie-Wykniu, gdzie pojawiła się 
nowa nawierzchnia, skończono prace remontowe. Nową 
nawierzchnię zyskała także ulica Szkolna w  Kostomło-
tach Drugich, gdzie zostało jeszcze nieco prac wykończe-
niowych na placu przy wejściu do szkoły. Do końca sierp-
nia mają zostać ulepszone ulice Kamienna w Miedzianej 
Górze, Urzędnicza w  Kostomłotach Drugich i  Parkowa 
w  Ćmińsku. Z  kolei na fragmencie ulicy Starowiejskiej 
w Kostomłotach Pierwszych zaczęła się już budowa chod-
nika. ■ 

W kaplicy Przemienienia Pańskiego na Górze Jana w Ko-
stomłotach Pierwszych odbyła się uroczysta msza od-
pustowa. Przewodził jej ksiądz proboszcz Mirosław Ci-
sowski z parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Kostomłotach 
Drugich, a towarzyszyli księża z diecezji siedleckiej. Gości 
z odległego regionu zawdzięczamy dzięki pielgrzymce na 
Jasną Górę w Częstochowie, dokąd zmierzają księża wraz 
z wiernymi. Całą uroczystość oraz przejście pielgrzymów 
zabezpieczali strażacy z  Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Kostomłotach Drugich. ■

Gościnność to zdecydowanie mocna strona mieszkańców 
Gminy Miedziana Góra. Za jej sprawą pielgrzymi masze-
rujący przez nasze miejscowości mogą liczyć na nocleg 
i  ciepły, domowy posiłek. Pierwsza do Gminy dotarła 
pielgrzymka z  Ostrowca Świętokrzyskiego. Jej członko-
wie pojawili się u nas 7 sierpnia i od razu wzięli udział we 
mszy świętej w kostomłockim kościele. Pod swoje dachy 
zaprosili ich mieszkańcy ulicy Podmiejskiej w Kostomło-
tach Pierwszych. Następnie pielgrzymi opuścili życzliwe 
domy i udali się w stronę Oblęgorka. Kolejni goście – Pie-
sza Pielgrzymka Podlaska – przyszli do nas 9 sierpnia 
i również skorzystali z noclegów i poczęstunku. ■ 

Szachiści z  klubu LUKKS Miedziana Góra wyjechali do 
Katowic na Mistrzostwa Polski Juniorów w szachach szyb-
kich. W zawodach biorą udział zawodnicy z całego kraju. 
Od prezes klubu Agnieszki Tatar-Paździerz wiadomo, że 
w grupie reprezentantów naszej Gminy znaleźli się Mate-
usz Górecki, Bartosz Gołuch, Piotr Paździerz, Katarzyna 
Karyś, Wiktor Chrabąszcz i Weronika Chrabąszcz. Po po-
wrocie odbędzie się I  Międzynarodowy Turniej Szacho-
wy w Chańczy, który organizują zarząd LUKKS Miedzia-
na Góra, rodzice szachistów oraz Świętokrzyski Związek 
Szachowy. Na imprezę mają przyjechać goście z  Polski 
i z zagranicy. Wśród atrakcji turnieju zaplanowano grilla 
i  safari z  bizonami po Zespole Pałacowym w  Kurozwę-
kach. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody 
pieniężne i rzeczowe. ■
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pierwszy kurs sędziowski dla kobiet? 
Kobiety zaczęły trenować boks. Dobrze było, żeby też 
sędziowały zawody. Osobiście jestem przeciwnikiem 
boksu kobiet, ale to moje prywatne zdanie. Gdy w Kiel-
cach ogłosiłem kurs, przyszły cztery panie. Na zajęciach 
pojawili się też dziennikarze, bo to było niecodzienne 
wydarzenie. Stwierdzili później, że łatwiej zdać maturę 
niż przejść ten kurs. Ja wtedy uznałem, że jeśli dana pani 
ma zostać sędzią, to nie mogę dopuścić do tego, żeby 
ktoś się z niej śmiał – że ona czegoś nie potrafi czy nie 
ma odpowiedniej wiedzy. 

To dość zadziwiające, że prywatnie będąc 
przeciwnym boksowi kobiet, z własnej inicjatywy
zorganizował Pan taki kurs.

Bo szkoda uszkadzać takie ładne twarze! Poza tym ko-
biety mają dodatkowe ochraniacze na piersi, bo niektóre 
ciosy bywają groźne. Istnieją sporty, które w mojej opinii 
nie są przeznaczone dla kobiet. Nie dlatego, żebym je 
dyskryminował czy był szowinistą. Uważam jednak, że 
pewne dyscypliny sportu, np. podnoszenie ciężarów, 
boks czy kickboxing nie przystoją i sprawiają, że zatraca 
się kobiecość.

Tu trzeba być wyjątkowo twardym.
Powiem więcej – kobiety są bardziej ambitne i zapalczy-
we od mężczyzn. Gdyby chociaż część tej ambicji udzie-
liła się naszym zawodnikom, mielibyśmy lepszy męski 
boks. Polski kobiecy boks święci teraz triumfy, chociaż 
w mediach mało o tym słyszymy. Nie wiem, czemu 
niechętnie się o tym wspomina. Ponadto jeśli mówi-
my o medalach, to polski boks opiera się na kobietach. 
Ostatnim męskim medalistą był Tomasz Adamek w Miń-
sku w 1998 roku.

Mistrzostwa Świata w boksie, Chicago 2007

Jak Pan wspomina udział w olimpiadzie 
w Pekinie?

To jest ogromne przeżycie. A to, co oni pokazali – coś 
niesamowitego. Miałem okazję obejrzeć wspaniałe 
widowisko w czasie Mistrzostw Świata w Miangyang. Na 
olimpiadzie było jednak bez porównania. Proszę sobie 
wyobrazić, że na boisko weszło 800 bębniarzy i grali 
tak równo, jakby sterował nimi komputer. Chińczycy 
też jako pierwsi zastosowali nadmuch na flagi, żeby nie 
wisiały jak szmatki. Później to samo zrobili Brytyjczy-
cy, ale wymyślili to Chińczycy. Ponadto to bardzo mili 

i sympatyczni ludzie. Obsługa podczas 
olimpiady była doskonała. Zapytałem 
wtedy, kto za to wszystko płaci, i dowie-
działem się, że chińscy miliarderzy. Oni 
po prostu mają taką tradycję, że dzielą 
się z państwem. Na pewno w małych 
miejscowościach jest bieda, ale w du-
żych miastach tego nie widać. 

Jakie ma Pan teraz plany
sportowe?
Teraz sportowych nie mam w ogóle. 
Odpoczywam i udzielam się społecznie, 
bo społecznikiem jestem od zawsze. 
Byłem trochę znużony pracą. Cały czas 
zebrania, wyjazdy i nerwówka. Jak się 
pracuje z dużą liczbą ludzi, to człowiek 
przychodzi do domu zdenerwowany, 
niepotrzebnie się kłóci. Pomyślałem, że 
właściwie osiągnąłem wszystko, o czym 
marzyłem.

I zszedł Pan ze sceny w dobrym momencie.
Tak. Jak to mówią, trzeba wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. 
Ja się czuję dobrze i jeszcze jestem sprawny, ale widzia-
łem takich sędziów, którzy się potykali. Nie chciałbym 
czegoś takiego. Wolę być zapamiętany jako zwinny. 
Trochę też rozczarowali mnie ludzie, którym pomogłem. 
Działali późnej na moją niekorzyść. Gdy przez trzy ka-
dencje byłem przewodniczącym Okręgowej Rady Związ-
ków Sportowych, pracowałem za darmo i jednocześnie 
narażałem się innym. W pewnym momencie powie-
działem sobie: „Dość, wystarczy”. Człowiek powinien 
dążyć do osiągnięcia jakiegoś celu. Jeśli go osiągnie i nie 
ma w perspektywie innego, powinien wypocząć. To, co 
chciałem – osiągnąłem. Nic mi nie przychodziło łatwo, 
wielokrotnie na własnej skórze odczułem czyjąś niespra-
wiedliwość. Dlatego sam świadomie staram się unikać 
nieuczciwego postępowania. Ogólnie jestem zadowolo-
ny z tego, co udało mi się osiągnąć. Dobrze wypadłem, 
sędziowałem finał. Mam ogromną satysfakcję.

Panie Marku, bardzo dziękuję za rozmowę!
Również dziękuję!



głos miedzianej góry8

sport

Hokej 
– sposób na życie

W wieku 14 lat uległ wypadkowi, który 
uczynił go niepełnosprawnym. Nie poddał 
się, przeorganizował swoje życie i został 
hokeistą. Rozmowa z Sylwestrem Czyżem 
mieszkającym na co dzień w Ćmińsku.

Siatkówka na siedząco, lekka atletyka, biegi na 
wózkach, rzut oszczepem i dyskiem, hokej na 
sledge’ach [czyt.: „sledżach” – przyp. red.]… Dużo 
tego. Czy poprzez próbowanie różnych sportów 
szukał Pan tego jednego, który będzie Panu 
najbardziej odpowiadał?

Wcześniej, jako pełnosprawny, uprawiałem kolarstwo. 
W jakiś czas po wypadku zostałem dostrzeżony przez 
jednego trenera, który zachęcił mnie do siatkówki na 
siedząco. Spróbowałem. Później zaproszono mnie do 
reprezentacji Polski i trenowałem przez parę lat. Potem 
zobaczył mnie drugi trener, który uznał, że mam odpo-
wiednie warunki do hokeja. Spróbowałem tego sportu 
i okazało się, że i tu mogę wiele osiągnąć. Startowałem 
w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata, zdoby-
łem sporo pucharów i medali.

Ile czasu zajęło Panu ułożenie sobie życia po 
wypadku?

Około czterech lat. Cały czas treningi, treningi – i do 
czegoś wreszcie doszedłem. Czułem, że sport będzie 
dobrym sposobem na ułożenie sobie na nowo życia. I tak 
zostało.

Jak Pan godzi odległość między Ćmińskiem a Elblą-
giem, gdzie działa „Atak”, Pana klub hokejowy?
Godziłem. Teraz zaprzestałem, bo musiałem się zająć 
pracą. Żeby utrzymać siebie i rodzinę, potrzeba trochę 
więcej środków, dlatego aktualnie nigdzie nie wyjeż-
dżam. Trenowanie wiązało się z ciągłymi wyjazdami po 
świecie.

Czym różni się zwykły wózek od wózka do hoke-
ja?

To nie wózek, tylko sledge. Jest w nim cienka rama, pod 
którą znajduje się ostrze, tzw. łyżwa. Do tego mamy kijki 
o długości ok. 1,2 m, którymi się odpychamy. Dodatkowo 
dostaliśmy taki sam sprzęt, jak mają hokeiści. Osiągamy 
na lodzie podobną prędkość do pełnosprawnych zawod-
ników. Hokej na sledge’ach to bardzo żywiołowa dyscy-
plina. W Stanach Zjednoczonych i Korei Południowej ma 
dużo fanów, ponieważ świetnie się ją ogląda. No i trzeba 
przyznać, że to brutalna gra. Miałem okazję zobaczyć 
niejedno złamanie ręki czy nogi. Mnie to na szczęście 

nigdy się nie przydarzyło. Gdy zawodnicy uwezmą się na 
konkretną osobę z przeciwnej drużyny i chcą ją wyelimi-
nować, to koniec, po grze.

Czy nie odnosi Pan wrażenia, że hokej jest 
w Polsce zaniedbywanym sportem?

W przypadku osób niepełnosprawnych na pewno. Nie ma 
środków finansowych na tę dyscyplinę. Na całą Polskę 
funkcjonuje tylko jeden klub w Elblągu, który ściąga lu-
dzi z całego kraju. Gdy były fundusze, to mieliśmy możli-
wości wyjazdów na zgrupowania. Teraz się to ukruszyło. 

Ale sport niepełnosprawnych z racji znacznie 
mniejszej otoczki komercyjnej jest bardziej na-
stawiony na zdrową rywalizację.

To prawda. Mieliśmy trenera i czynnego zawodnika spro-

Mistrzostwa Europy w Pinerolo, Włochy 2007
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wadzonego z USA – Sylwestra Flisa, 
Polaka. Zdobył medal w paraolimpia-
dzie w Salt Lake City. To mój dobry 
przyjaciel, często mnie odwiedza, 
lubimy się. Uważa, że przypominam 
jego z młodości, mamy podobne ruchy. 
W ataku graliśmy razem.

Jak Pan odbiera opinie niektórych 
polityków, według których sport 
niepełnosprawnych jest zaprzecze-
niem sportu?
To jest jakaś porażka. Gdybym miał 
niepełnosprawnego syna lub sam 
znów byłbym na starcie, to chciałbym 
spróbować sportu. Według mnie to jest 
dziwne podejście. Sport to nie tylko 
sposób na życie, ale też rehabilitacja 
i wysiłek fizyczny, nieraz większy niż 
u zdrowego człowieka. Zwłaszcza gdy 
się zaczyna od zera. 

Co daje Panu sport?
Satysfakcję. No i dobre zmęczenie. Na 
zgrupowaniu w Elblągu trenowaliśmy 
od 5 rano przez dwie, trzy godziny, 
później siłownia, wieczorem znów tre-
ningi. Nie miałem później na nic siły, 
ale potem, gdy grałem na turniejach, 
wiedziałem, że jestem w dobrej formie 
i wygramy. Dostawaliśmy w kość, ale 
zajmowaliśmy czołowe lokaty. Po 
zejściu z boiska koszulkę można było 
wyżąć, taki był wysiłek. Najlepsze 
przygotowanie, które przełożyło się na 
osiągnięcia, mieliśmy przed Mistrzo-
stwami Europy w Finlandii i Pucharem 
Świata w Solleftea w Szwecji. Wątpię, 
czy jeszcze kiedyś powstanie w kraju 
drużyna, która zdobędzie takie wyniki.

Zamierza Pan nadal trenować?
Nie wiem. Na razie nie chcę nic mówić o planach, bo 
skupiam się na pracy. Trenerzy dzwonią do mnie i wy-
ciągają na zgrupowania, ale ciężko pogodzić uprawianie 
sportu z finansami. „Atak” jest teraz w pierwszej grupie, 
czyli czołówce hokeja na sledge’ach, ale prawdopodob-
nie spadniemy ze względu na brak środków na wystar-
towanie w Mistrzostwach Europy. Wszystko rozbija się 
o pieniądze.

Życzę Panu w takim razie, żeby te pieniądze się 
znalazły i by mógł Pan dalej trenować. Dziękuję 
za rozmowę.

Również dziękuję.

Śladami gwarków
Dziś zostało po nich niewiele śladów. Tra-
dycje górnicze i hutnicze niemal wymarły 
i mało osób zdaje sobie sprawę, że okolice 
wokół Miedzianej Góry były dawniej wy-
dobywczym zagłębiem.

Szlak startuje spod kościoła w Ćmińsku. W połowie XVII 
wieku wybudował go włoski hutnik Servalli, który za swo-
je zasługi dostał od biskupa ziemię. Stąd zmierzamy do 
ruin zakładu wielkopiecowego w Bobrzy. Jak na pozosta-
łości są ogromne. Wyobraźmy sobie tylko ten buchający 
w piecach ogień, przetapiane metale i ludzi pracujących 
w  pocie czoła! Z  Bobrzy szlak prowadzi na… pole. Jeśli 
uruchomimy wyobraźnię, zobaczymy na nim kolejny 
wielki piec oraz kuźnię wodną. To również dzieło Wło-
cha, Giovanniego Marii Cacciego, który tu dawniej dzia-
łał. Dziś w tym miejscu można dostrzec ślady grobli spię-
trzającej wodę – obecnie leży na niej… droga z Wyrowców 
do Bobrzy. Kolejny punkt jest odległy, ale i tu szybko do-
cieramy. Drzewa pięknie ocieniają piaskowce na słynnej 
górze Grodowej. Dalej lecimy do kamieniołomu Wykień. 
Na dole czujemy się TACY MALUTCY! Głazy są ogrom-
ne, przytłaczają nas. Stąd już blisko do skalnego urwiska 
Piekło na górze Kamień. Nie czekając na pojawienie się 
złego, mkniemy w  stronę Miedzianej Góry. Mijamy po 
drodze fryszty, czyli leje zapadliskowe i  hałdy, które są 
pamiątką po działalności dawnych górników. Drepczemy 
do kamieniołomu Ciosowa, gdzie głazy także budzą re-
spekt. Trudno pomyśleć, że to ludzie byli w stanie nadać 
im ten kształt, wydobywając piaskowiec. Za chwilę poja-
wiamy się w pobliskiej Ślefarni, po której jedynym śladem 
jest staw po młynie i  grobla spiętrzająca wodę. Kolejne 
punkty to kopalnia żelaza na wzgórzu Ławęczna i kopal-
nia miedzi w Miedzianej Górze. Znów okazuje się, że ob-
cokrajowcy buszujący tu w XVII wieku odkryli bogactwo 
tej ziemi. Wycieczkę kończymy w  kamieniołomie Mo-
giłki, który dziś stanowi cenne stanowisko geologiczne. 
Wychodzi na to, że miedzianogórska ziemia kryje więcej 
skarbów, niż przypuszczamy. ■

Oznaczenie szlaku turystycznego „Śladami gwarków, fryszerzy i kowali”
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Remont i przebudowa chodnika oraz placu przy 
kościele parafi alnym w Kostomłotach Drugich.

Parafi a Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Boboli w Ko-
stomłotach zakończyła realizację projektu dofi nansowa-
nego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007–2013 z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW).

Celem operacji jest kształtowanie centrum o szczególnym 
znaczeniu poprzez remont i przebudowę nawierzchni 
utwardzonych na terenie kościoła parafi alnego w Kostom-
łotach Drugich. Dzięki temu zostaną zaspokojone potrzeby 
infrastrukturalne mieszkańców.

Zakres projektu obejmował remont i przebudowę na-
wierzchni utwardzonych, czyli chodników, placu manew-
rowego ze zjazdem na ul. Kościelną. Mając na uwadze 
poprawę bezpieczeństwa i wygodę ruchu pieszych, władze 
Gminy zaplanowały budowę chodników, które w znacznym 
stopniu ułatwiają przemieszczanie się mieszkańców oraz 
przyjeżdżających turystów. Nie bez znaczenia jest także idą-
ca za tym znaczna poprawa estetyki centrum miejscowości.

Przed inwestycją w użytku były nawierzchnie z płyt betono-
wych, chodnikowych i trylinki z lat 1986–1987r. Mimo czę-
ściowych napraw w okresie 25-letniej eksploatacji na placu 
kościelnym nawierzchnie te uległy trwałemu uszkodzeniu. 
Obecnie niektóre z nich poddano remontowi i przebudo-
wie. Dziś pełnią ważną funkcję komunikacyjną.

Całkowita wartość projektu to prawie 185 tys. zł, z czego 
75% stanowi dotacja z funduszy unijnych. ■

ZAPROSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW
 W  związku z  trwającymi pracami nad przy-
gotowaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju 
obszaru LGD „Dorzecze Bobrzy” serdecznie za-
praszamy do włączenia się w  proces budowy 
i  opracowania dokumentu. Mieszkańcy mają 
możliwość przekazywać do biura LGD za pomo-
cą poczty, maila lub osobiście swoje pomysły, 
sugestie, opinie bądź uwagi, które mogłyby być 
pomocne przy opracowaniu strategii. Zachęca-
my również do wypełnienia fi szki, która jest do-
stępna na naszej stronie internetowej.
 Pragniemy także poinformować, że na terenie 
każdej z  naszych członkowskich gmin odbędą 
się warsztaty związane z  opracowaniem anali-
zy SWOT oraz wypracowaniem celów przyszłej 
strategii, na które Państwa serdecznie zaprasza-
my.
 Prosimy o śledzenie naszej strony internetowej 
www.dorzeczebobrzy.eu, gdzie poinformujemy 
o szczegółach warsztatów, bądź o kontakt z biu-
rem LGD pod numerem telefonu 41 303 22 44.

ulotki, banery, wizytówki
strony internetowe
projekty reklamowe
promocja na facebook�u

www.trojca.org
tel. 506 479 927
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23 SIERPNIA, GODZ. 15.00
IV ŚWIĘTO PIEROGA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Ruiny Zakładu Wielkopiecowego w Bobrzy

23 SIERPNIA, GODZ. 17.00
DERBY WICHER MIEDZIANA GÓRA - GRÓD ĆMIŃSK
Stadion Sportowy Kostomłoty Drugie, ul. Stadionowa 3

Urodziło się Państwu dziecko?
Uczcĳcie to, sadząc dla niego drzewko.
Akcja dotyczy mieszkańców Gminy
Miedziana Góra, którzy już zareje-
strowali w urzędzie swoje dziecko.
Rodziców chętnych do otrzymania drzewka na szczęście
zapraszamy do Urzędu Gminy w Miedzianej Górze.
Wszelkie informacje otrzymacie Państwo u Pani Anny Sochy w pok. nr 9

PLUSIKOWE ZAJĘCIA
W MINILABOLATORIUM

Stowarzyszenie Plusik zaprasza
dzieci i młodzież w wieku od 7-12 lat

na zajęcia z MINILAB

PIERWSZE ZAJĘCIA 7 WRZEŚNIA
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Chętnych prosimy o zapisy drogą mailową:
 annazapala@poczta.onet.eu (preferowane)

bądź telefonicznie 728 510 764 w godz. 20.00-21.00.

Projekt współfi nansowany przez Urząd Marszałkowski
Województwa Świętokrzyskiego

Język Angielski w Plusiku
Od września w siedzibie stowarzyszenia 
Plusik prowadzone będą zajęcia z języka 
angielskiego dla dzieci i młodzieży.
Zapisy oraz więcej informacji u Moniki 
Gałęzowskiej pod nr tel. 660 052 214.

28 SIERPNIA, GODZ. 16.00
ZAKOŃCZENIE WAKACJI Z PLUSIKIEM
Zapraszamy wszystkie chętne do wspólnej 
zabawy osoby: dzieci, rodziny, seniorów, 
niepełnosprawnych. 
Teren przy świetlicy Plusika, ul. Kościelna 2A.
W programie ognisko, grill, gry i zabawa 
przy muzyce oraz inne atrakcje.  

21 SIERPNIA
Stowarzyszenie Plusik serdecznie zaprasza na
WYCIECZKĘ PO GÓRACH ŚWIĘTOKRZYSKICH
Informacje oraz zapisy pod numerem telefonu 501 481 453




